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Bergringens hovedmål er:
Hovedmål 1 – Øke søkningen og interessen for utdanning innen bergfag.
Hovedmål 2 – Bidra til en tett relasjon mellom IGB, studenter og bergindustrien.
Hovedmål 3 – Bidra til å sikre høyere utdannet kompetent arbeidskraft til bergindustrien.

Sak 1. Gjennomgang av referat fra forrige møte og godkjenning av innkalling








Må forhøre oss hvordan folk syns det var at Berdagen kom så sent. Ansvar: Steinar
Ellefmo
Julemøte/eksamenspause utført, foredrag fra NGU.
Mingling etter Bergdagen vellykket.
Halsvik aggregates, ivrig på å bli med, ringe dem om et år.
LNS: ikke fått snakket med dem enda, Eli Tho Holen følger opp.
Referat godkjent med endringer på etternavn.
Innkalling godkjent.

Sak 2. Økonomi- og medlemsstatus v/Aina












Regnskap for april 2015.
Eks: ikke med i regnskapet fordi kostnadene kom i mai.
Støtte til møter/ekskursjoner: Vinterkonferanse, Fjellsprengningskonferansen, en del som
henger igjen fra i fjor, litt uheldig. Kurs i anvendt bergmekanikk: støttet en del, brukt opp
fripotten på det. Miljødagen: 6-7 stk, 400 kr hver, går da langt over fripotten. Må diskutere
om det skal endres. Også andre søknader til fripotten.
Pc-støtte: 17500, 6 støtter utbetalt.
Studentarbeid: etterslep fra i fjor, alt fra i år kommer i mai.
Bergdagen: alle kostnadene ikke inne enda.
Rekruttering: 2 bergpriser+rekrutteringskostnader, for eksempel pizza og drikke til
jobbsøkerkurs, kommer nok til å bruke de 40 000 kr vi har satt opp
Inntekter: kommer i juni, 416 000 kr. Nye medlemmer kommer i forbindelse med
Bergdagen ut fra erfaring, lite ellers. Veldig dårlig tilbakemelding fra bedrifter som får
mail. Høstmøtet: vi er invitert til å holde presentasjon for bedriftsrepresentanter om oss,
kjempemulighet, kan også utnytte standen. Forslag: lokke med gratis medlemskap ut året,
så begynne å betale fra 1. januar.
Må bli bedre til å kontakte industrien, kun i forbindelse med julebrev, Bergdagen og
sommerjobber. Forslag: nyhetsbrev. En liten takk fra de som har fått pc-støtte, litt fra de
som har fått støtte til ekskursjon, lite arbeid som skal til for å få litt bedre kontakt med
medlemmene. Legge med link til nettsiden, får da flere treff til nettsiden også. Ansvar:
Kim/Martin.

Sak 3. Siste nytt fra studentene











Martin Holter slutter, Ragnhild Rostad tar over.
Kim Rune Grannes slutter, Erik Jensen tar over, Kim kan hjelpe til i overgangen.
Spørreundersøkelse fra ekskursjonen med 2. klasse, og erfaringsskriv
Bransjekveld med NFF, 1-3 GeoReal, TekGeo og bygg, 60-70 studenter, bra opplegg.
Foredrag med Ellen Sigmond fra NGU, svarte litt sent slik at det ble litt dårlig oppmøte, 14-15
stk, bra foredrag, bra med pizza og brus, folk satt pris på det. Ønsker å få til noe lignende en
gang i semesteret.
Sendte mail til alle 5.klasse om nominasjon til bergprisen, ikke fått noe svar enda, må sende
purremail.
Møte med filmselskapet, blir uansett ikke like bra som det var først, men det er godkjent. Ny
link ikke lagt ut, har bedt dem om å justere volumet litt, slik at det høres jevnere ut, ikke fått
tilbakemelding enda.
Ønsker å få til en presentasjon av Bergringen på Høstmøtet.
Oppdatert hjemmesiden jevnt og trutt.
Laget egen Bergringen-mail for påmeldinger og lignende.

Sak 4. Opptakstall og studieretningsvalg










66 søkere som hadde Teknisk Geofag på førstevalg, 2.4 søkere pr plass, 27 plasser. I fjor var
det 2.6 søkere pr plass.
Geologi Realfag: 25 plasser, 99 søkere, 4 søkere pr plass.
Master i geologi: 54 i fjor, 74 søkere i år, på 20 plasser.
Valg av studieretning i 3 klasse, TekGeo: Jevn økning i søkere til mineralproduksjon, bra!
Alle som søkte fikk plass på det de ville. 5-6 stk som gikk over til petroleumsgeologi, men
som vil tilbake nå. 30 stk som starta i 2013, bare 14 som har fortsatt. Hvorfor så stort frafall? I
2014 var det 20 som søkte seg videre, 30 som starta, altså stort frafall da og. Også i 2013, da
byttet mange til petroleumsgeologi.
Innspill fra Ragnhild: er nok en del som tror at TekGeo er det samme som petroleum, det må
gjøres noe med. Egentlig mer IGB sitt ansvar, men vi kan kanskje hjelpe? Filmen kan hjelpe
når den sendes til videregående skoler. Velkomstmøtet er et ledd i å forsøke å fange folk. I fjor
ble det holdt et møte om studieretningsvalg, men ikke i år, har tidligere vært spesifikt mot
mineralproduksjon, må kanskje gjøre det mer generelt for å hindre studentene i å bytte linje.
Nå lokker vi med pc-støtte.
I 1. og 2. klasse har de alle fagene sammen med petroleum.
Må finne ut hva resten av studentene har valgt. Ansvar: Øystein Paulsen

Sak 5. Speed networking på høstmøtet








Arrangørene planlegger det – vår rolle?
Sist: 5 bedrifter og 5 studenter, kan bli flere nå når det holdes i Trondheim.
Er ikke sikkert vi trenger å arrangere noe, men må bleste for studentene, og arrangere
påmelding.
Blir på Scandic Lerkendal i år, lettere for studenter å komme seg dit, arrangørene ønsker å
gjøre det litt større med mat og drikke. Målet er at alle studentene skal få pratet med alle
bedriftene, så vi må finne en løsning som hindrer at det tar altfor lang tid.
Kan evt kjøre kontaktskjema der studentene og bedriftene sier hvem de likte best, kan matches
etterpå og gis muligheten til å snakke da.
Maks 18 studenter som får støtte. Ser hvor mange studenter det kan bli når vi kjører påmelding
i høst, etter at programmet er ute.
Må ha et møte med dem og for å høre hva de planlegger. Ansvar: Studentrepresentantene og
Steinar Ellefmo.

Sak 6. Filmen
a. Status ny musikk
 Ganske monotont, en del stemningsskift i filmen, musikken bør gjenspeile det,
volumet skal justeres. Legges ut så fort musikken er ferdig.
b. Distribusjon
 Linken er sendt til 78 videregående skoler som tilbyr geofag, med en tekst som Olav
Hallset skrev. NTNU tok den bort fra sin nettside, bør opp der igjen. Viser tydelig at
det er en annen linje enn petroleumsgeologi.
 Må da oppdatere linken på Youtube, Vimeo, nettsiden, NFF, Traineeordningen,
NTNU, NGU på Facebook. Kan også ha den med i nyhetsbrevet.
 Linken bør sendes til alle videregående skoler hvert år, rundt februar.
Sak 7. Ekskursjon 2. klasse

a. Erfaringer
 Oppsummering av erfaringer, skrevet av Erik Jensen.
 Veldig godt fornøyde studenter. God tid, bra overnatting, bra biltur, passe varighet,
bra med sosialt om kvelden.
 8 stk, det antallet vi sa som maks. En fra TekGeo, resten fra geologi. Bør prøve å få
med flere fra TekGeo.
 Jobba bra med blesting på bedriftspresentasjon og på Bergdagen.
b. Kostnad
 Så langt: utgifter på 34 000 kommet inn, hadde budsjett på 40 000 kr. I de 34 000 er
ikke leiebil med. Usikkert om overnatting i Tana og reise for Charlie er tatt med, Aina
følger opp.
 Sprenger antakeligvis budsjettet, men er verdifullt, må fortsette med det.
Sak 8. Neste møte


15.09.15, 10.00-14.00

Sak 9. Eventuelt
a. Søknad om støtte (se vedlegg)
 Anette Utgården Granseth søker om støtte etter en konferanse i Canada. Søker i
utgangspunktet om å få dekket deltakeravgift på 2128,33 kr. Fripotten er allerede
brukt opp, må i så fall ta fra en annen pott. Har tidligere vedtatt å sponse opp til 1200
kr til andre møter, kan derfor sponse med dette.
 Byåsen barneskole søkte om støtte til ekskursjon på Løkken. Fikk tips om å også søke
støtte fra blant annet Norsk Bergforening. De fikk også forhandla ned prisen, slik at da
trengte de ikke støtte fra oss allikevel.
b. Eli Tho Holen tilbake, hva betyr det for oss? Traineeordningen startet i 2011, Eli var med fra
starten, styret følte i høst de mista litt eierskapet. Godt reklamert for på NTNU, men andre
universiteter ble glemt litt. Eli har ansvar for alt det praktiske, ble da ekstern koordinator for
ett år, for å kunne finne en god fast løsning fra 2016. Eli syns det er vanskelig å velge hvem
som skal få stillingene, vil gjerne da at medlemsbedriftene skal ha litt mer å si for hvilke
traineer de får. Om å gjøre å få så få ledd som mulig, Eli rapporterer rett til styret i Norsk
Bergindustri. Eli syns det er veldig greit å komme tilbake hit for å kunne høre litt mer om hva
studentene vil. Har kanskje ikke så mye å si for oss. Men de trenger flere bedrifter. Kan
promotere Traineeordningen på presentasjonen på Høstmøtet.
c. Geologiens dag: 13 september, Kim deltok i fjor, filmen stod og rullet, hjalp til litt ymse
steder, vasket gull med barna. Skal vi delta i år også?

